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LSV:n monimuotoista työtä voit tukea 
jäsenmaksun lisäksi esimerkiksi:
●  osallistumalla Työpäivä maailmalle 

-kampanjaan. Helpoiten voit lahjoit-
taa suoraan kampanjatilille: 
FI88 8000 1400 6023 56. Keräysvarat 
käytetään tasapuolisesti kaikkien 
LSV:n kehitysyhteistyöhankkeiden hy-
väksi. www.lsv.fi /tyopaivamaailmalle

●  ostamalla t-paitoja tai aineettomia 
lahjoja LSV:n nettikaupasta 
www.lsv.fi /kauppa

●  lahjoittamalla omavalintaisen 
summan suoraan tietylle jaostolle 
tai hankkeelle. 
Lisätietoja: www.lsv.fi /osallistu/tue

Kiitos tuestasi!

JÄSEN,  TUKE ASI  TARV ITA AN!
LSV:n toiminta perustuu sen jäsenien tekemälle arvokkaalle vapaa-
ehtoistyölle. Varoja kuitenkin tarvitaan kaikkeen toimintaan, erityisesti 
kehitysyhteistyöhankkeiden omarahoitusosuuksia kattamaan. 

Poliisihallinnon myöntämä keräyslupa nro 2020/2012/3582. Voimassa 1.1.2013–31.12.2014 Suomessa (pl.Ahvenanmaa).

VAR APUHEENJO HTAJALTA 

L SV:n puheenjohtaja Tom Sundell on 
valitettavasti estynyt tämän kirjoitta-
misesta, joten otin kopin vanhalla ru-

tiinilla.
On tämä kuulkaa vaan ihme järjestö tämä 

LSV. Jo 32 vuotta me olemme pelastaneet 
maailmaa yksi pala kerrallaan. Vaikka jär-
jestö ja ennen kaikkea toiminnan määrä on 
huikeasti kasvanut, on aikanaan hahmoteltu 
toiminnan perusta ja eetos – lääkärin sosiaa-
linen vastuu globaalien terveysuhkien suh-
teen – mielestäni edelleen kohdallaan. 

LSV:n perustamisen aikaan perusteemoja 
olivat sodan ja rauhan kysymykset, maail-
man köyhyys ja terveys, ympäristökysymyk-
set (silloin myrkyt ja kemiallistuminen) sekä 
uuden sukupolven turvallisuus ja eettiset 
kysymykset (lääkärin sosiaalinen vastuu 
vaikuttajana, vallankäyttäjänä ja auttajana). 
Suunnilleen näillä mennään edelleen.

Rauhantyössä ydinaseiden vastaisuus on 
laajentunut kaiken väkivallan vastaisuu-
deksi – Suomi on ollut kansainvälisessä 
IPPNW:ssä aloitteentekijänä pienaseiden 
vastaisessa kampanjassa ja LSV suunnittelee 
nyt nigerialaisten IPPNW-aktiivien kanssa 
pienaseväkivallan vastaisia radio-ohjelmia 
Nigeriaan. Kehitysyhteistyö on laajentunut 
todella mittavaksi toiminnaksi, jonka myötä 
olemme perustaneet toimiston erinomaisine 
työntekijöineen ja teemme myös mittavaa 
kehitysyhteistyökoulutusta. Kehy-jaostossa 
on jopa 50 toimijaa.  Ympäristökysymyksissä 
olemme taas aktivoitumassa – ilmastonmuu-
toksen osalta terveysvaikutukset (infektioi-
neen ja pakolaisvirtoineen) tulevat olemaan 
merkittäviä ja meillä on asiantuntemusta 
myös tällä alalla. Eettisellä puolella olemme 
viime aikoina nostaneet esiin kysymyksiä 
avoimuudesta ja sidonnaisuuksista.

IHANA A KE VÄT TÄ 
K A IKK I  LSV-KOLLEGAT!

Kaikki tämä on vaatinut järjestöltä pal-
jon, ja erityisesti kehitysyhteistyöhankkei-
den kasvaessa ja ammattimaistuessa eivät 
järjestön vapaaehtoistoimintaan perustuvat 
rakenteet tahtoneet pysyä perässä. Viime 
vuodet onkin – jatkuvan aktiivisen ”sisäl-
tötoiminnan” ohella – käytetty LSV:n jär-
jestölliseen vahvistamiseen. Tämän (välillä 
byrokratialtakin haiskahtavan) kehitystyön 
seurauksena meillä on nyt myös taloudelli-
sesti ja organisatorisesti vahva järjestö – täs-
tä suuri kiitos sekä toimistolle että puheen-
johtajalle Tom Sundellille ja toki muillekin 
toimijoille. 

Nyt voimme taas avoimin ja turvallisin 
mielin lähteä jatkamaan toimintaa ja kehit-
tämään järjestöä sen perusperiaatteiden poh-
jalta. Nyt on hyvä aika miettiä, mitä lääkärin 
sosiaalinen vastuu oikeastaan tarkoittaa tänä 
päivänä Suomessa ja maailmalla.  Tätä var-
ten suunnittelemme laajaa LSV-seminaaria 
ensi vuodelle, jossa kaikki toiminnan alu-
eet olisivat edustettuina ja uusia saa ideoi-
da – vanhalla periaatteella ”antaa kaikkien 
kukkien kukkia”.  Tiedossa on ideointia, 
työryhmiä, sukupolvien kohtaamisia, vähän 
historiaakin, mutta ennen kaikkea eteenpäin 
suuntautuvaa visiointia.  

Kati Juva
Varapuheenjohtaja 
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M I TÄ O N L Ä ÄK ÄR I N 
S O S I A AL I N E N VAS T U U?
Avauspuheenvuorossa LSV:n ensimmäi-
nen pääsihteeri Hannu Westerinen puhui 
järjestön aktiivisista alkuvuosista. Tuolloin 
toiminta painottui vahvasti rauhantyöhön,  
mutta vuosien myötä toiminta on laajentu-
nut monelle eri sektorille ja erityisesti kehi-
tysyhteistyön merkitys on kasvanut. Toimin-
takentän laajenemisen myötä LSV:ssä olisi 
Westerisen mukaan tilausta perusajatuksen 
kirkastamiselle. Hän nostikin esiin kysy-
myksen: mitä on lääkärin sosiaalinen vastuu? 
Tästä syntyi yleisön joukossa vilkasta kes-
kustelua. Puheenvuoroissa nousi esiin LSV:n 
ja koko lääkärikunnan sisäänpäin kääntynei-
syys ja moni peräänkuuluttikin avoimuutta 
ja rohkeampia kannanottoja järjestön puolel-
ta. Perusajatuksen kirkastaminen sai yleistä 
kannatusta, sillä sosiaalinen vastuu-käsitteen 
avaaminen erityisesti järjestön ulkopuolisille 
tahoille katsottiin haasteelliseksi. Koettiin 
myös, että uskottavuuden säilyttämiseksi 
olisi lääkärijärjestönä syytä keskittyä ensisi-
jaisesti lääketieteellisesti relevantteihin ky-
symyksiin. Toiminnan liiallinen rajaaminen 
vaikutti kuitenkin järjestön historian valossa 
ongelmalliselta, olihan punaisena lankana jo 
pitkään ollut LSV:n pitkäaikaisen puheen-
johtajan Pirjo Mäkelän lanseeraama lause 
”Antaa kaikkien kukkien kukkia”. 

L SV Y H TE I S KU N N A LL I S E N A 
VA I KU T TA JA N A
Yleisökeskustelussa sivuttiin myös päivän-
polttavaa SOTE-uudistusta kun Westerinen 
ehdotti kehitysyhteistyössä opittujen tietojen 
ja taitojen hyödyntämistä terveydenhuollon 
kehittämisessä kotimaassa. Terveydenhuol-
tojärjestelmän ongelmat ja yhteiskunnan eri-
arvoistuminen koettiin tärkeiksi teemoiksi. 
Keskustelussa nousi esiin idea avoimen kes-
kustelutilaisuuden järjestämisestä suoma-
laisen terveydenhuollon ongelmakohdista. 
Nimenomaan SOTE-uudistuksen pohtimi-
seen ei läsnä olleiden keskuudessa ollut kiin-
nostusta, tähän epäiltiin löytyvän enemmän 
ammatillista osaamista virkamiestasolta. 
LSV:n todettiin kuitenkin olevan monen vai-
kuttajalääkärin ideologinen koti ja näin ollen 
LSV:n olevan osaltaan vaikuttamassa tervey- 
denhuoltoon myös valtionhallinnontasolla. 

TO I M I N N A N 
M O N I M UOTO I S U U D ELL A O N 
P I T K ÄT PER I N TEE T
Ohjelman toisessa puheenvuorossa Ilkka 
Taipale puhui aiheesta ”Maailma ja Suomi 
LSV:n näkökulmasta”. Taipale nosti esiin 
LSV:n aseman lääkärien sivistysjärjestönä. 
LSV:n vaikuttava julkaisukokoelma koostuu 
kymmenistä kirjoista ja muusta materiaalis-
ta pienaseista tupakkateollisuuteen. Taipale 

painotti, että huolimatta nykytoiminnan 
painottumisesta kehitysyhteistyöhön, LSV:tä 
ei ole perustettu vain kehitysyhteistyötä var-
ten. Järjestöllä on aktiivinen rauhanjaosto 
ja myös ympäristökysymykset ovat olleet 
tapetilla erityisesti järjestön alkuvaiheissa. 
Kiinnostusta on alusta alkaen ollut myös 
yhteiskunnallisiin asioihin, varsinaisen lää-
ketieteen ulkopuolella. Sosiaalilääketiede, 
eriarvoistuminen ja köyhyyden lisääntymi-
nen nousivat esiin myös Taipaleen puheen-
vuorossa. Taipale ehdotti seminaarin järjes-
tämistä järjestön alkuvuosien malliin, jolloin 
näitä teemoja pohdittaisiin suuremmissa 
työryhmissä. Ehdotus sai yleisössä aikaan 
innostuneen vastaanoton ja erityisesti ilah-
duttiin ympäristöjaoksen aktivoitumisesta 
pitkän hiljaiselon jälkeen.

Lopuksi nuoremman polven LSV-aktiivi 
Karoliina Rantonen kertoi ydinsodan uhkia 
kuvaavasta Hibakusha Worldwide -näytte-
lystä. Näyttely perustuu vuonna 2012 Hiro-
shimassa ensiesityksensä saaneeseen saman 
nimiseen posterinäyttelyyn, josta osa on nyt 
suomennettu ja kiertää parhaillaan ympäri 

LSV PAL ASI  JUURILLEEN 
Tänä vuonna LSV:n kevätkokouksen ohjelmaosuuden teemana oli ”LSV tekee suu-
ria asioita”.  Vappu ja Ilkka Taipaleen toimittaman, vielä työn alla olevan, LSV- 
historiikin innoittamana kokouksessa palattiin muistelemaan toiminnan alku- 
aikoja. Puheenvuoroissa pohdittiin myös LSV:n ydinsanomaa ja visioitiin tulevai-
suudennäkymiä.

Suomea. Rantosen artikkelin näyttelyyn liit-
tyen voit lukea sivulta 12. 

LSV ry:n sääntömääräinen kevätkokous oh-
jelmaosuuksineen pidettiin 26.4.2014 Helsin-
gissä. Kokoukseen osallistui parikymmentä 
järjestön jäsentä sekä toimiston henkilökun-
ta. Sääntömääräisesti kokouksessa käsiteltiin 
vuoden 2013 toimintakertomus ja tilinpäätös. 
Kokouksessa vahvistettiin tilinpäätös sekä 
myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2013 halli-
tukselle ja muille vastuuvelvollisille .

Sanni Leinonen
Kirjoittaja on LSV:n hallituksen jäsen ja 

tiedotusvastaava

KE VÄTKOKOUS 2 014

Mitä sinun mielestäsi on ”lääkärin 
sosiaalinen vastuu”? 
Sana on vapaa - lähetä oma  
määritelmäsi tiedotusjaostolle:  
sanni.leinonen@lsv.fi
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S osiaali- ja terveysministeriön aset-
tama työryhmä valmisteli “Paperit-
tomien terveyspalvelut Suomessa” 

-raportin, joka luovutettiin peruspalvelumi-
nisteri Huoviselle 7.3.2014. Raportissa on ku-
vattu kolme erilaista mallia järjestää terveys-
palvelut paperittomille Suomessa. Kunkin 
mallin kohdalla on erikseen arvioitu palve-
luiden kustannukset yhteiskunnalle.

Kansanterveydellisestä näkökulmasta tu-
lee paperittomien terveydenhuollon järjes-
tämisestä aiheutuvien kustannusten lisäksi 
ottaa huomioon myös säästyvät varat sekä 
väestön terveys. Varhainen diagnoosi on hal-
pa mm. tuberkuloosista kärsivän ja raskaana 
olevan hiv-potilaan kohdalla.

Oikeus terveyteen on ihmisoikeus, joka on 
kirjattu eri muotoisena lukuisiin kansainvä-
lisiin sopimuksiin. Hyvää terveyttä tukevat 
suotuisat ympäristötekijät kuten ravitsemus 
ja suoja, sekä laadukkaat terveydenhuollon 
palvelut. On lääkärin eettisten ja moraalis-
ten velvoitteiden mukaista hoitaa myös yhtä 
yhteiskunnan haavoittuvimmista väestöno-
sista.

Global Clinic toimii Helsingissä, Turussa 
ja Oulussa. Klinikat toimivat vapaaehtoisvoi-
min ja tarjoavat matalan kynnyksen tervey-

SUOMESSA TULISI TURVATA RIITTÄVÄT 
TERVE YSPALVELUT JOK AISELLE  
–  MYÖS PAPERIT TOMILLE

den- ja sairaanhoidon palveluja pääasiassa 
paperittomille Suomessa. Valtaosa lääkäreis-
tä on Lääkärin sosiaalinen vastuu ry:n jä-
seniä ja järjestö on yksi klinikan toimintaa 
koordinoivan Paperittomien verkoston jäse-
nistä. 

Helsingin Global Clinic avasi ovensa huh-
tikuussa 2011, jonka jälkeen siellä on asioinut 
noin 400-500 potilasta. Klinikan toiminta 
rahoitetaan lahjoitusvaroin. Hoito ja lääk-
keet ovat potilaille ilmaisia. Viime aikoina 
hammaslääkärit ovat erittäin aktiivisesti 
hoitaneet suun terveyden ongelmia. Uusim-
pien tilastoarvioiden mukaan yleisimmät 
syyt hakeutua lääkärin vastaanotolle ovat 
TULES-vaivat, raskaus ja ehkäisy, infektiot 
sekä hammaslääketieteelliset ongelmat.

Paula Tiittala
Kirjoittaja on LSV:n hallituksen jäsen, 

LSV:n kehitysyhteistyöjaoston puheenjohtaja 
ja Global Clinicin lääkäri

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry hyväksyi kevätkokouksessaan 26.4.2014 otsikon 
mukaisen kannanoton paperittomien terveydenhuollon puolesta (kokonaisuudes-
saan luettavissa viereisellä sivulla). Kannanoton tavoitteena on kiirehtiä valtioneu-
voksen päätöstä, joka takaa Suomessa oleileville paperittomille riittävän terveyden-
huollon.

TERVE YS POLIT I IKK A

THL:n raportti “Paperittomien  
terveyspalvelut Suomessa” on  
luettavissa STM:n avoimessa 
julkaisuarkistossa www.julkari.fi 
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RAUHANT YÖ

Y D I N S O DA N U H K A O N 
TO D ELL I N E N
Maailmassa on ydinaseita arviolta 17 000 
kappaletta. Niistä 2 000 on välittömässä 
laukaisuvalmiudessa, strategisesti suun-
nattuna kohti maailman suurkaupunkeja. 
Ydinasevaltoja on yhdeksän, joista Venä-
jällä ja Yhdysvalloilla on ydinasearsenaalin 
merkittävin osa. Myös NATO pitää hallus-
saan ydinaseita. Ydinsodalla on tuhoisia ja 
kauaskantoisia vaikutuksia, kuten todettiin 
Japanissa toisen maailmansodan aikana. 
Hiroshimassa arvioidaan kuolleen neljän 
ensimmäisen kuukauden aikana 140 000 ih-
mistä, Nagasakissa puolestaan 74 000. Pitkän 
aikavälin seurauksina ilmeni sikiövaurioita 
ja syöpiä. Sittemmin pelkästään ydinkokei-
den on arvioitu aiheuttaneen 430 000 syöpää 
vuoteen 2000 mennessä.

Ydinsodan uhka on todellinen. Ydinase-
valtiot Intia ja Pakistan ovat kiistelleet Kash-

mirista vuosikymmeniä. Vuonna 2013 Intian 
puoleisen Kashmirin alueen asukkaita keho-
tettiin varautumaan ydinsotaan. IPPNW:n 
vuonna 2012 julkaiseman raportin mukaan 
Intian ja Pakistanin välinen ydinsota heiken-
täisi paikallisten seuraamusten lisäksi ruoan-
tuotantoa merkittävästi. Tästä aiheutuisi en-
nennäkemätön nälänhätä, jonka vaikutukset 
tuntuisivat Kiinassa ja Yhdysvalloissa asti.

Ydinaseista keskusteltaessa IPPNW yhdes-
sä muiden järjestöjen kanssa päätyykin ker-
ta toisensa jälkeen samaan lopputulemaan; 
ainoa keino selvitä ydinsodasta on ehkäistä 
sen synty. Ydinsodan riski on olemassa niin 
kauan kun maailmassa on ydinaseita.

Konferenssin aikana ydinaseita käsiteltiin 
luentojen, paneelikeskustelun ja työpajojen 
lisäksi myös lauantaina 10.5. Kampin Na-
rinkkatorilla järjestetyssä flash mob -tempa-
uksessa, jonka tarkoituksena oli lisätä kansa-
laisten tietoutta aiheesta.

I LM AS TO N M U U TO KS ELL A 
L A A JA -AL A I S E T VA I KU T U KS E T
Yleiskielellä ilmastonmuutoksesta puhutta-
essa tarkoitetaan ihmisen toiminnasta joh-
tuvaa, ilmakehän lisääntyvästä kasvihuo-
nekaasupitoisuudesta aiheutuvaa globaalia 
ilmaston lämpenemistä.

Jouko Tuomisto (THL) esitteli luennol-
laan ilmastonmuutoksen mahdollisia vai-
kutuksia. Ilmastonmuutoksen välittömiksi 
vaikutuksiksi nähdään lämpötilan nousu, 
tappavien helleaaltojen, tulvien ja muiden 
äärimmäisten sääilmiöiden yleistyminen ja 
vakavoituminen. 

Tuomisto esitti kuitenkin suuremman 
huolensa koskevan välillisiä seuraamuksia. 
Lämpeneminen ja kuivuus vaikuttavat ru-
oantuotantoon ja siten sekä maatalouteen 
että elintarviketuotantoon. Nälänhätä tulee 

lisääntymään entisestään. Hallitustenväli-
nen ilmastonmuutospaneeli IPCC:n raportin 
mukaan tulevaisuuden arvioidut viljelykas-
vien sadot eivät riitä ruokkimaan maailman 
väestöä vuonna 2050.

Kuivuus ja kasvava ruoan puute lisää sekä 
suoraan että konfliktien lisääntymisen kaut-
ta vaikeasti hallittavia pakolaisvirtoja. Il-
mastonmuutoksen nähdään lisäävän tiettyjä 
tauteja, esimerkiksi malarian ennustetaan 
lisääntyvän ja leviävän nykyistä laajemmalle 
alueelle. 

Eniten ilmastonmuutoksesta kärsivät ne, 
joilla on vähiten resursseja sopeutua siihen. 
Kehittyneillä mailla on köyhimpiin maihin 
verraten paremmat olosuhteet kohdata il-
mastonmuutoksen seuraamukset. Kehitty-
neissä maissa vaarassa ovat erityisesti van-
hukset, lapset ja vammaiset. 

KONFERENSSIR APORT T I:  
EUROOPAN IPPNW:N  
OPISKEL IJAKONFERENSSI  
9.–11.5.2014,  HELSINK I
International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW) –järjestön 
vuosittaisen, järjestyksessään 24. kansainvälisen Euroopan opiskelijakonferenssin 
avasi Vappu Taipale inspiroivalla puheellaan etiikasta, ydinaseista ja lääkärin 
vastuusta. Helsingissä järjestetyn konferenssin aikana opiskeltiin ja keskusteltiin 
rauhanasioista, kuten ydinaseista, kemiallisista aseista ja pienaseista, luentojen 
ja työpajojen muodossa. Rauhanasioiden lisäksi käsiteltiin myös ilmastonmuu-
tosta, kestävää ruoantuotantoa ja ihmisoikeuksia. Rauhanneuvotteluista luennoi  
kehitysministeri Pekka Haavisto, joka kertoi kokemuksistaan konfliktinratkai- 
sijana.

Kehitysministeri Pekka Haavisto
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S UO M ELL A K ES K E I N E N RO O L I 
P I E NAS EO N GELM AS SA
Konferenssin viimeiseksi luennoksi jäi Jarmo 
Pykälän pysäyttävä luento pienaseista. Small 
Arms Survey -vuosiraportin mukaan vuon-
na 2007 maailmassa arvioitiin olevan 875 
miljoonaa pienasetta, joista 650 miljoonaa 
oli siviilien hallussa. Aseet ovat konfliktien 
polttoaine. YK:n pääsihteeri Ban Ki-moonin 
mukaan aseelliset konfliktit paitsi tuhoavat 
alueita, myös estävät tai hidastavat inhimil-
listä ja taloudellisesti kestävää kehitystä. Esi-
merkiksi Afrikassa 23 maata menetti 1990-
2005 vuosien aikana konfliktien seurauksena 
bruttokansantuotteestaan arviolta 284 mil-
joonaa Yhdysvaltain dollaria. 

Rauhanvälittäjänä tunnettu Suomi kuuluu 
maailman merkittävimpien asetuottajamai-
den joukkoon. Patria-konsernin Saudi-Ara-
biaan myymät Nemo-kranaatinheitinjär-
jestelmät herättivät vuonna 2011 aiheellista 
kritiikkiä ja huolta.  Kauppa tehtiin valtio-
neuvoston hyväksynnällä. Samaan aikaan 
Suomesta myytiin Saudi-Arabiaan tykistön 
tulenjohtamiseen tarkoitettu säähavaintojär-
jestelmä. Bahrainin asevoimille myytiin 3.5 
miljoonalla tarkka-ampujien kivääreitä ja yli 
15 tonnia patruunoita, aseiden varaosia ja va-
rusteita. Kaupat tehtiin vain kuukausi ennen 
väkivaltaisuuksien puhkeamista. Sillä, miten 
valvomme asekauppaamme, on globaaleja, 
ihmishenkiä koskevia vaikutuksia.  

Pienaseet koskettavat uhrien lisäksi myös 
avustustyöntekijöitä. Viimeisten kymmenen 
vuoden aikana on tapettu lähes 800 avustus-
työntekijää ja humanitaarisen avun perille 
toimittaminen on yhä vaikeampaa. Samoilla 
lennoilla on kuljetettu niin aseita kuin hu-
manitaarista apua. Myös Finnairin rahdista 
on löytynyt laittomia aseita.

Emma Lommi
Kirjoittaja on LSV:n hallituksen jäsen ja 

ympäristöjaoston vastaava

Paneelikeskustelua konferenssin aikana.

Vappu Taipale

K aatuessaan maahan, osin myös pu-
naisen ristin päälle, osallistujien pe-
rimmäisenä tavoitteena oli lisätä tie-

toisuutta ydinaseista ja herättää keskustelua 
ydinsodan vaaroista.  Julkinen keskustelu 
heräsi  Suomen sotilas- lehden nostattama-
na kuitenkin siitä, että olimme käyttäneet 
tapahtuman yhteydessä punaiseksi ristiksi, 
kansainväliseksi suojamerkiksi, tulkittavaa 
ristiä. 

PU N A I S E N R I S T I N K ÄY T TÖ
Punainen risti mielletään usein virheellisesti 
yleiseksi ensiavun tai sairaanhoidon merkik-
si. Merkki on kuitenkin alunperin suunnitel-
tu sotatilanteita varten, asevoimien lääkin-
tähuollon merkitsemiseksi. Punaisen ristin 
suojamerkin tai sitä muistuttavien merkki-
en käyttö on tarkoin määritelty ja rajoitettu 
myös rauhan aikana.   

Punaista ristiä ja muita suojamerkkejä, ku-
ten punaista puolikuuta, suojataan vuoden 
1949 Geneven yleissopimuksella kaikkialla 
maailmassa. Suomessa merkin käyttöä sää-
telee laki eräiden kansainvälisesti suojattujen 
tunnusten käytöstä (194/1979). Laki kieltää 
myös suojamerkkejä muistuttavien merkkien 
käytön. Lakia valvoo valtio, Suomen Punai-
sen Ristin avustamana. 

MITEN SANOA 350  K IELELL Ä  
”ÄL Ä AMMU MINUA”?
– PU N A I N E N R I S T I  JA L SV R AU HA N AS I ALL A 

LSV:n järjestämä ”Target Helsinki”-flash mob lauantaina 10.5.2014  toi yhteen  
joukon ihmisiä, jotka muutaman minuutin ajan ottivat näyttävästi kantaa  
rauhan puolesta.

Punainen risti on myös kansainvälisen Pu-
naisen Ristin ja sen kansallisten yhdistysten 
järjestötunnus. 

Väärinkäytökset ovat hyvin yleisiä ja suu-
rin osa varmasti LSV:n tavoin puhtaasti ta-
hattomia. Merkin käyttäminen väärin on 
kuitenkin aina vakava asia.  Tositilanteessa 
sodan keskellä toimivien lääkintä- ja avus-
tustyöntekijöiden on voitava luottaa merkin 
antamaan suojaan ja sen nauttimaan ar-
vostukseen. Punainen risti on jo 150-vuot-
ta viestinyt 350 kielellä ”älä ammu minua”.  
Siksi on tärkeää, että merkkiä käytetään oi-
kein. 

Lisätietoja punaisen ristin käytöstä osoittees-
ta: www.punainenristi.fi.

Yllä oleva teksti hyödyntää Suomen Punaisen 
Ristin lähteitä suojamerkin käytöstä. 

RAUHANT YÖ
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RAUHANT YÖ

E lokuussa 1945 Yhdysvallat pudotti 
ydinpommit Hiroshimaan ja Nagasa-
kiin. Hiroshimassa kuoli välittömästi 

tai parin päivän sisällä pommituksesta noin 
70.000 ihmistä. Vuoden 1945 loppuun men-
nessä kuolleita oli 140.000 – pääosin siviilejä. 
Hiroshimalaisista lääkäreistä 90 %, sairaan-
hoitajista 87 % ja kokonaisväestöstä 62 % 
kuoli. Koko kaupungin infrastruktuuri lu-
histui eikä terveydenhuollolla ollut mahdolli-
suuksia auttaa eloonjääneitä edes tarjoamalla 
kipulääkkeitä tai leposijaa. 

Hibakusha -käsitteellä on alun perin tar-
koitettu Japanin ydinpommitusten uhreja - 
ihmisiä, jotka altistuivat vaikutuksille, mut-
ta ovat siitä tavalla tai toisella selviytyneet. 
Fukushiman vuoden 2011 ydinkatastrofi n 
jälkeen käsitteen merkitys on laajentunut. 
Hibakusha Worldwide -julistenäyttely kertoo 
missä tahansa päin maailmaa ydinmateri-
aalin vaikutuksille altistuneiden ihmisten ja 
ympäristön tarinoita. 

HIBAKUSHA WORLDWIDE 
-JUL ISTENÄY T TELY 
K IERTÄ Ä SUOME A
 –  L SV H ER ÄT TELEE K ES KU S TELUA Y D I N AS E I D E N JA 
Y D I N TEO LL I S U U D E N TERVE YS HA I TO I S TA

Maailmanlaajuisen ydinteollisuuden säteilevästä perinnöstä kertova Hibakusha 
Worldwide -julistenäyttely julkistettiin suomeksi käännettynä Helsingin Lääkä-
ripäivillä kuluvan vuoden alussa. Pitkin kevättä näyttely on kiertänyt Suomea ja 
ollut esillä useissa julkisissa tiloissa Helsingissä. Vuoden aikana näyttely nähdään 
vielä muun muassa syyskuussa Itä-Suomen Lääketiedepäivillä Kuopiossa. Mikäli 
haluaisit nähdä näyttelyn saapuvan omaan kaupunkiisi, tiedekuntaasi tai sairaa-
lakirjastoosi, ole yhteydessä allekirjoittaneeseen.

Kansainvälinen lääkäreistä koostuva tii-
mi valitsi ympäri maailmaa kohteita, joissa 
ydinteollisuuden toiminnasta katsotaan ai-
heutuneen terveydellisiä ja ympäristöhaitto-
ja. Tausta-aineistoon perehdyttyään he re-
feroivat saatavissa olleen tieteellisen näytön 
kaikkiaan 50 kohteesta julistenäyttelyksi. 

Nyt 14 näistä kohteista on käännetty suo-
menkieliseksi julistenäyttelyksi. Näyttelyn 
tarkoituksena on ennen kaikkea tuoda esiin 
ydinteollisuuden aiheuttamia terveys- ja 
ympäristöhaittoja sekä -uhkia. Tavoitteena 
on myös herättää keskustelua ja tuoda esiin 
kuinka laajasta ja eri puolilla maailmaa esiin-
tyvästä ongelmasta on kyse. Näyttelyn esit-
telemien tutkimustietojen avulla katsoja voi 
itse tehdä omat johtopäätöksensä. 

Kaikkiin 50 tapaukseen voi tutustua 
osoitteessa (englanniksi): 
www.ippnw-students.org/hibakusha.html 

Suomenkielisen näyttelyn toteuttavat yhteis-
työssä Lääkärin sosiaalinen vastuu, Suomen 
Rauhanpuolustajat sekä Rauhanliitto. 

Karoliina Rantonen
Kirjoittaja on rauhanjaoston jäsen sekä 

LSV:n hallituksen varajäsen

Haluatko näyttelystä lisätietoja 
tai tilata sen omalle paikka-
kunnallesi?
Ota yhteyttä 
karoliina.rantonen@lsv.fi  
puh. 050 365 2084

OSALLISTU TYÖPÄIVÄ MAAILMALLE -KAMPANJAAN
LAHJOITTAMALLA YHDEN PÄIVÄN PALKKASI TUET KAIKKIA 
LSV:N KEHITYSYHTEISTYÖHANKKEITA TASAPUOLISESTI. 

LIITY MUKAAN: www.lsv.fi /tyopaivamaailmalle

TAI TEE LAHJOITUS SUORAAN TILILLE: FI88 8000 1400 6023 56. 
Saaja: LSV ry, viestiksi: oma nimesi.

TUKESI ON JÄRJESTÖLLE HYVIN TÄRKEÄ!
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TERVE YS POLIT I IKK A

M itä enemmän lääketieteen opiske-
lijat ovat altistuneet lääkemainon-
nalle, sitä enemmän he määräsivät 

mainostettuja lääkkeitä, ilmeni dos. Teppo 
Järvisen esittelemistä tutkimuksista. Mitä 
enemmän hoitosuositustyöryhmän jäsenillä 
taas oli ollut sidonnaisuuksia, sitä sallivam-
pi heidän suhtautumisensa diagnostisiin 
rajoihin ja hoitojen haittavaikutuksiin oli. 
Järvisen mukaan pelkkä sidonnaisuuksien 
ilmoittaminen hoitosuositustyöryhmissä ei 
siten riitä, vaan niiden suhteen tulisi olla nol-
latoleranssi.

Käypä hoito -päätoimittaja Jorma Komu-
lainen esitteli hoitosuositusryhmien käytän-
töjä sidonnaisuuksien suhteen. Keskustelussa 
usein kuultu argumentti on, ettei Suomen 
kokoisessa maassa ole riittävästi riippumat-
tomia asiantuntijoita – lääketieteen huippu-
osaajia kutsutaan usein yritysten asiantunti-
jatehtäviin ja luennoitsijoiksi, eikä näin olisi 
edes mahdollista koota täysin sitoutunutta 
asiantuntijaryhmää. Vastaväite on, ettei hoi-
tosuositusryhmän jäsenen tarvitsekaan olla 
juuri kyseisen erikoisalan spesialisti: keskei-
sempää olisi, että hän osaisi arvioida tieteel-
listä näyttöä.

Yhdysvalloissa Sunshine act -laki on vel-
voittanut yritykset julkistamaan lääkäreille 
maksetut palkkiot, ateriat ja lääkenäytteet. 

VÄLT TÄMÄTÖN KUMPPANUUS  
VA I  NOLL ATOLER ANSSI?
Terveysalan eturistiriidat ovat taas tapetilla, ja muutoksia sidonnaisuuksien julkis-
tamiseen on tulossa Suomessakin. Lääkäriseura Duodecimin ja LSV:n sarjassaan 
jo kolmas yhteistyöseminaari keräsi viitisenkymmentä osallistujaa keskustelemaan 
aiheesta Helsingin Biomedicumiin 2.4.2014.

Euroopan lääketeollisuuden kattojärjestö 
EFPIA:n uusien ohjeiden myötä myös suo-
malaiset jäsenyhtiöt perustavat kohta hieman 
vastaavia rekistereitä, kertoi Lääketeollisuus 
ry:n Laura Labart. Suunta on oikea, joskaan 
järjestelmä ei velvoita kattojärjestöön kuu-
lumattomia yrityksiä. Teollisuuden rooli re-
kisterin ylläpitäjänä herätti keskustelijoissa 
myös epäilyksiä, onko pukki päästetty kaa-
limaan vartijaksi.

Entä suostuvatko lääkärit tietojensa tal-
lettamiseen rekisteriin – tähän kun hen-
kilötietolain nojalla vaaditaan suostumus? 
Asianajaja Eija Warma pohti esityksessään, 
että muitakin vaihtoehtoja on. Suostumusta 
ei tarvita, jos rekisteristä tehdään avoin esi-
merkiksi tietosuojalautakunnan päätöksellä. 
Ovathan verotiedotkin julkisia.

Seminaarin muut esitykset tarjosivat toi-
mittajan yhteiskunnallista näkökulmaa etu-
ristiriitoihin ja valtionhallinnon ja HUS:n 
sekä sairaala- ja laboratorioalan sisäisiä käy-
täntöjä sidonnaisuuksien käsittelyssä. Heikki 
Pälve esitteli lopuksi Suomen Lääkäriliiton 
kantaa. Keskustelua syntyi enemmän kuin 
seminaarissa olisi ollut aikaa. Monet kysy-
mykset jo alkaen siitä, ovatko sidonnaisuudet 
ylipäänsä ongelma, jakavat lääkärikuntaa, 
eikä viimeistä sanaa ole vielä sanottu.

Vaikka toistaiseksi suurin huomio on kiin-

nitetty yksityishenkilöiden sidonnaisuuksiin, 
lähivuosina avoimuus lisääntyy toivottavasti 
myös instituutioissa kuten järjestöissä ja tut-
kimuslaitoksissa. LSV on jo näyttänyt mal-
lia julkaisemalla omat rahoituslähteensä ja 
hallituksen jäsenten sidonnaisuudet netissä 
– käy katsomassa!

Seminaarin videoidut esitykset on katsotta-
vissa Duodecimin verkkosivuilla. Linkki vi-
deoihin löytyy myös osoitteesta www.lsv.fi /
Toiminta/ Terveyspolitiikka/ Avoimuus ja si-
donnaisuudet.

Topi Turunen
Kirjoittaja on LSV:n  

terveyspolitiikkajaoston jäsen sekä  
LSV:n hallituksen varajäsen

L SV T IEDOT TA A

LSV:n toimisto on muuttanut touko-
kuussa Lassilaan. Uusi posti- ja käyn-
tiosoite on Laurinmäenkuja 3 A (2.krs), 
00440 Helsinki.  Puhelinnumerot ja säh-
köpostiosoitteet pysyvät ennallaan.

Jäsenkysely tulossa vuoden 2014 aika-
na, loppuvuoden LSV-tiedotteen välissä 
sekä sähköisenä- tarkkaile postiasi ja 
LSV:n nettisivuja!

Tulevan syksyn aikana LSV vierai-
lee ja esittäytyy Helsingin, Turun, 
Tampereen, Oulun ja Kuopion lää-
ketieteellisissä tiedekunnissa. Tule 
tutustumaan ja kuulemaan LSV:n toi-
minnasta. Tarkemmat tiedot tapah-
tumista tullaan julkaisemaan LSV:n 
koti- ja Facebook-sivuilla. Nähdään 
tiedekunnissa!

LSV osallistuu Itä-Suomen Lääke-
tiedepäiville syyskuussa. Tule Kuo-
pioon Lääketiedepäiville 23.-25.9.  
katsomaan Hibakusha Worldwide-
näyttely sekä LSV:n näyttelyosastolle 
2.kerrokseen (osasto K7). Lisätietoja: 
www.duodecim.fi

Vaikuta LSV:n tekemään kehitysyh-
teistyötoimintaan - verkkokyselyn 
vastausaikaa jatkettu 30.6. saakka. 
LSV:n kehitysyhteistyötoiminta on jär-
jestön yli 30-vuotisen taipaleen aikana 
muuttanut muotoaan. Mihin toiminnan 
tulisi tulevaisuudessa keskittyä, entä mil-
lainen on lääkäreiden rooli globaalin ter-
veyden kehityksessä? Vain vastaamalla 
voit vaikuttaa: www.lsv.fi.

LSV:n jäsenmaksulaskut postite-
taan jäsenille kesäkuun alussa. 
Vuoden 2014 jäsenmaksu on 46 eur ja 
opiskelijoilta 14 eur. Jäsenmaksutuo-
tot ovat erittäin tärkeä järjestön työn 
jatkuvuuden takaaja - lämmin kiitos 
tuestasi!
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EETTISET JA EKOLOGISET  

T U T U S T U A I N EE T TO M I E N L AH JO JE N VAL I KO I M A A N  
S EK Ä HAU S KO I H I N R AU HA -A I H E I S I I N  

T- PA I TO I H I N N E T I S SÄ .

K A I K K I  L AHJAT K ÄTE VÄS T I  VERKOS TA: 
W W W. L SV. F I  /  K AU PPA

Esimerkkejä lahjavalikoimasta:
•  Youth Information Center -nuorisotalo Intiaan 520 eur 
•  Tarvikkeet monilääkeresistenttien  
 tuberkuloosikantojen diagnostiikkaan Somaliaan  
 10 potilasta 30 eur / 100 potilasta 300 eur
•  Äitiysneuvolatarkastukset odottavalle äidille Peruun 50 eur
•  Mielenterveydestä kertova päivittäinen radiolähetys  
 kahden viikon ajalle Nepaliin 80 eur

aineettomat  lahjat  
Hankinnallasi tuet LSV:n koordinoimia terveyshankkeita 
kehittyvissä maissa Etelä-Amerikassa, Afrikassa ja Aasiassa.

LSV:N NETTIKAUPASTA!  


